Stránka č. 1

Učetníjednotka: obec Tupadly

IČo: ooz:ostq

Yydává: Pavel Štainer- staÍosta obce
Platnost: od 04.01 .2021 do 31.1. 202r

Inventarizačnízpráva

V souladu s ustanoveními zákona ě. 563l|99| Sb., o účetnictví,vyhláškou č. 41012009
Sb.,
Českými účetnímistandardy č. 7xx a r,yhláškou ě. 27012010 Sb., o inventarizaci majetku
a,závazkfl
a Směrnicí pro provede ní inventarizace byla provedena inventarizace veškerého maietku
a závazktl.
Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2020
Průběh inventarizace
Inventarizace byla zahájena dne: 04.0|.202|
Inventarizace byla ukončena dne:

3

| '0I.202I

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:
Inventarizační komise:
Předseda IK: Zbyněk Ručka

Clen IK: Stanislava Voženílková
Clen IK: Karolína Lebdušková
Člen IK: Karel Buřiě' DiS

Výsledek inventarizace:

Inventarizační zápis zptacova|a inventarizačníkomise jmenovaná
starostou obce na zákIadě
Směmice o inventarizaci - plánu inventur ze dne2I,I2'žO2O.
Dle příkazu kprovedení inventarizace byl zjištěn skuteěný stav majetku a závazků,
ktery je
zamamenán v inventurních soupisech účtů.
Součástí zápisu je inventarizační soupis všech inventarizovaných účtůdle přílohy plánu
inventur pro rok 2020.
Inventurní s9upisv-hmotného a nehmotného majetku byty r,yhotoveny pod
čísly1-17.
Učty' u kterych byla provedena dokladová inventura, jsou dllozeny - is in,.
sáupisů.

Komisi byly předloženy navrženépředměty k vyřazení z majetku. Na základě
návrhu
lypracovány protokoly č. 1 - 6 o lyřazóní majetku. Protokoly jsou přílohou
!1Iy
Předměty jsou k dalšímu použitínevhoáné, proto byly
fuzicky ztit<viaovany.

zápisu.

.

Stránka č. 2

Druh inventarizovaného majetku: majetek obce, pohledávky, závazky, materiál na skladě,
pokladní hotovost, stary na jednotlivých účtech
Umístění majetku: obecní úřad, SDH, DPS, MŠ,kováma, pohostinství Frmol
Jména pracovníkůodpovědnýchza majetek: Pavel Štaine',Miroslava Hlavatá,
Eva Turanská, Karolína Lebdušková
Pavlína Pipková, Drahomíra Trčálková
Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů:

Nebyly zjištěny inventarizačnírozdíly.

Vyjádření inventarizačníkomise
a)

i<

zjištěným inventarizačním rozdílům( odpovědnost, míra zavinění,náhrada škody

b) k dodržovánípředepsaných postupů o majetku a závazků a ričetníchpostupů:

c) opatření k odstranění nedostatků

-

v pruběhu inventarizace uložená:

Nebyly zjištěny žádnézávady, nedostatky a inventarizačnírozdíly. Postup inventarizace byl
dodržen.

Prohlášení inventarizačníkomise
a) Inventarizace by|a provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563l|99I Sb.' o účetnictví
a směrnicí pro provedení inventarizace.
b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

V Tupadlech

dne 3 1.01.2021

S výsledkem inventarizace bude seznámeno zastupitelstvo obce
zastupitelstva obce.
S c

hvá lení ýs

ledků inventa riza

ce

: schvaluj

na nejbliŽším jednání

i inventa rizačni zápis'

31.01.2021

Pavei\Štaine
l

